
Europejskie Forum Młodzieży, organizacja non-profit z Bystrzycy Kłodzkiej,             

w dniach 19-25 listopada 2012 roku zorganizowała seminarium dla przedstawicieli 

organizacji pozarządowych z czterech różnych kontynentów: Ameryki Południowej, Afryki, 

Azji   i Europy.  

Przedstawiciele organizacji partnerskich z Nepalu, Indonezji, Kolumbii, Meksyku, 

Nigerii, Indii, Turcji, Łotwy, Rumunii, Grecji, Włoch, Węgier, Bułgarii i Polski spotkali się 

na terenie Kotliny Kłodzkiej, aby wspólnie dyskutować nad założeniami wolontariatu 

europejskiego i projektami dedykowanymi młodym osobom pochodzącym ze środowisk 

mniej uprzywilejowanych, poznać i wymienić się dobrymi praktykami w zarządzaniu 

projektami współfinansowanymi przez Komisję Europejską. Spędziliśmy siedem 

intensywnych dni, podczas których reprezentanci organizacji partnerskich zapoznali się           

z działalnością Europejskiego Forum Młodzieży, wizytując placówki, w których są goszczeni 

wolontariusze ze wszystkich stron świata. Odwiedziliśmy szkoły w Kłodzku: Gimnazjum      

nr 1 im. Adama Mickiewicza, Zespół Szkół Integracyjnych, Muzeum Ziemi Kłodzkiej oraz 

Starostę Powiatu Kłodzkiego, Burmistrza Międzylesia i Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej. 

Podczas wizyt i spotkań zagraniczni partnerzy dowiedzieli się jak wygląda współpraca gmin    

i starostwa z organizacjami pozarządowymi w Kotlinie Kłodzkiej.  

Poza tym organizacje partnerskie zaprezentowały osiągnięcia i cele własnych 

organizacji. Wspólnie przedyskutowaliśmy projekty i plany na najbliższe lata w ramach 

Programu „Młodzież w działaniu” współfinansowanego przez Agencję Wykonawczą           

ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w ramach Komisji Europejskiej. 

Jednym z założeń seminarium było dzielenie się doświadczeniem w pozyskiwaniu 

bezpośrednich beneficjentów - młodzieży, która szczególnie potrzebuje wsparcia i motywacji 

w osobistym i zawodowym rozwoju. Ponadto przekazywaliśmy sobie wiedzę o metodach 

pozyskiwania środków na urzeczywistnianie działań w ramach wolontariatu europejskiego      

i poszukiwania sponsorów oraz rozpowszechniania rezultatów i wyników zrealizowanych 

projektów, a przede wszystkim planowaliśmy przyszłą współpracę na nadchodzące lata.  

Dodatkowo,  reprezentanci czterech różnych kontynentów mieli niezwykłą okazję 

spotkać się w jednym czasie i w jednym miejscu - w Kotlinie Kłodzkiej. Przy okazji zwiedzili 

urocze zakątki Długopola Zdroju, Międzylesia, Międzygórza, Polanicy Zdroju, Kłodzka i 

Bystrzycy Kłodzkiej.  

Jednak to nie koniec współpracy Europejskiego Forum Młodzieży z organizacjami 

partnerskimi z Nepalu, Indonezji, Kolumbii, Meksyku, Nigerii, Indii, Turcji, Łotwy, Rumunii, 

Grecji, Włoch, Węgier i Bułgarii. Projekt „Break the habit and get in on the act” 

współfinasowany przez Komisję Europejską w ramach Akcji 3.2  „Młodzież w świecie” 

Programu „Młodzież w działaniu” trwa od 01.11.2012 do 31.10.2013. W jego ramach 

przewidujemy wizyty studyjne w organizacjach partnerskich, treningi, seminaria i lokalne 

inicjatywy.  

Zapraszamy do współpracy! 

Europejskie Forum Młodzieży  


